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PPoouurr  uunnee  vviissiioonn  eett  uunn  pprroojjeett  ppoouurr  NNOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  
 
Le devenir de Cabris est plus que jamais posé. Si une nouvelle municipalité a été élue, il est 
évident que chaque habitant est aussi responsable du devenir de notre village. Le politique, au 
sens des affaires, des enjeux et de la gouvernance de la cité est une exigence personnelle et 
collective. C’est à ce titre, et loin de la politique, que je rédige ce document. Il est proposé pour 
un débat… et plus encore pour un agir en commun. 
 

11--  UUnn  EEttaatt  ddeess  lliieeuuxx..  PPrrooppoossiittiioonnss  
PPoouurr  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  aapppprrooffoonnddii,,  iill  ccoonnvviieenntt  dd’’aabboorrdd,,  mmee  sseemmbbllee--tt--iill,,  ddee  ssee  mmeettttrree  
dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  uunnee  bbaassee  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc..  VVooiiccii  ppoouurr  cceellaa  cciinnqq  pprrooppoossiittiioonnss..  
11--11  LLee  ddeevveenniirr  ddee  CCaabbrriiss  ppuuiissee  sseess  rraacciinneess  ddaannss  ssoonn  ppaasssséé  eett  ssaa  ssiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee..  
11--22  SSii  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  àà  ddiivveerrss  ttiittrreess  hhééttéérrooggèènnee,,  eellllee  ssee  rreettrroouuvvee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  vvaalleeuurrss  ::  

dduu  bboonn  sseennss  ;;  pprréésseerrvveerr  eett  vvaalloorriisseerr  nnoottrree  iiddeennttiittéé  ;;  ccoonnssttrruuiirree  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  
hhaarrmmoonniieeuuxx  ;;  vveeiilllleerr  àà  uunnee  ssoolliiddaarriittéé  eett  àà  uunnee  ccoollllééggiiaalliittéé  ddee  ffaaiitt……  

11--33  LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  iinnttèèggrree  llaa  ddéémmooggrraapphhiiee,,  llaa  ccuullttuurree,,  ll’’ééccoonnoommiiee,,  llee  
qquuoottiiddiieenn……  eenn  pplluuss  ddee  llaa  ssééccuurriittéé,,  ddee  llaa  pprroopprreettéé,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn,,  ddee  llaa  bbeeaauuttéé,,  eett  ddee  
llaa  mmaaiinntteennaannccee  éélléémmeennttaaiirree..  

11--44  AAuuccuunnee  ééqquuiippee  mmuunniicciippaallee  nnee  ppeeuutt  ffaaiirree  ffaaccee  sseeuullee  aauuxx  ddééffiiss  ppoossééss..  LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  
ttoouuss  eesstt  iinnddiissppeennssaabbllee..  

11--55  LLee  ccoonntteexxttee  eett  ddoonncc  dd’’uunnee  ppaarrtt  llee  CCaannttoonn  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt  GGrraassssee  ssoonntt  ddeeuuxx  éélléémmeennttss  
pprriioorriittaaiirreess  dduu  ddeevveenniirr  ddee  nnoottrree  vviillllaaggee..  

  
TTrraavvaaiilllleerr  àà  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddééttaaiilllléé  eett  ccoonnttrriibbuueerr  àà  uunn  ccoonnsseennssuuss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  
ccoonnssttiittuueenntt  llaa  pprreemmiièèrree  ééttaappee  
  

22--  UUNN  PPRROOJJEETT  ddaannss  uunn  ccoonntteexxttee  iinncceerrttaaiinn..  PPrrooppoossiittiioonn  
LLee  ccoonntteexxttee  eesstt  iinncceerrttaaiinn  eenn  ddiivveerrss  ddoommaaiinneess  ddoonntt  cceelluuii  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  ddee  rrééfféérreennccee,,  
ddeemmaaiinn..  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  nn’’eesstt  nnuulllleemmeenntt  aaccqquuiissee..  CC’’eesstt  ppoouurrqquuooii,,  uunnee  vviissiioonn  
eett  uunn  pprroojjeett  rreepprréésseenntteenntt  uunnee  aarrddeennttee  oobblliiggaattiioonn  ppoouurr  nnoottrree  vviillllaaggee..  
22--11  LLee  ssiittee  eesstt  uunn  aattoouutt  mmaajjeeuurr  mmaaiiss  ssoonn  uussaaggee  ppeeuutt  oosscciilllleerr  eennttrree  ddeess  ppôôlleess  ttrrèèss  ddiifffféérreennttss..  
22--22  OOùù  ssoonntt  ppaarr  aaiilllleeuurrss  nnooss  aattoouuttss  ??  IIll  sseemmbbllee  qquu’’iillss  ssooiieenntt  pplluuss  ddiiffffiicciilleess  àà  rreeppéérreerr  eett  àà  

ccaarraaccttéérriisseerr  qquuee  nnooss  ffaaiibblleesssseess..  
22--33  EEnn  ééccoonnoommiiee,,  aauuccuunn  aattoouutt  mmaajjeeuurr  eett  ssppéécciiffiiqquuee  nnee  ccoonnffoorrttee  ssoolliiddeemmeenntt  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  CCaabbrriiss  ..EEtt    llee  ccuummuull  ddee  nnooss  ffaaiibblleesssseess  ffaacciilliittee  llee  ffaaiitt  qquuee  nnoouuss  
ddeevveenniioonnss  uunnee  pprrooiiee  ffaacciillee……  mmêêmmee  ssii  ll’’éévvoolluuttiioonn  eesstt  ssoouurrnnooiissee  eett  mmaassqquuééee..  

22--44  NNoouuss  ffoorrmmuulloonnss  àà  nnoouuvveeaauu  nnoottrree  pprrooppoossiittiioonn  dd’’uunnee  iinnssttaannccee  rreepprréésseennttaattiivvee  dduu  vviillllaaggee  eett  
ddee  ttoouutteess  lleess  sseennssiibbiilliittééss..  2244  mmeemmbbrreess..  ((UUnn  ccoonnsseeiill  ;;  ccff  mmooddèèllee  dd’’uunnee  ccoommmmiissssiioonn  eexxttrraa  
mmuunniicciippaallee..))  AAvvaanntt  jjuuiinn  22000099,,  uunn  pprroojjeett  àà  lloonngg  tteerrmmee  ddeevvrraaiitt  êêttrree  ééllaabboorréé  eett  rreecceevvooiirr  
uunn  llaarrggee  ccoonnsseennssuuss  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn..  

22--55  VVeeiilllleerr  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ttoouuss..  PPoouurr  cceellaa,,  aauu  mmooiinnss  ddeeuuxx  rrééuunniioonnss  ppaarr  aann  ssoonntt  
nnéécceessssaaiirreess..  

  
LLee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddee  nnoottrree  vviillllaaggee  eesstt  uunn  pprroojjeett  rrééaalliisséé  qquuee  nnoouuss  ddeevvoonnss  àà  cceeuuxx  
qquuii  nnoouuss  ssuuiivveenntt..  

MMiicchheell  BBeerrnnaarrdd..  CCaabbrriiss..  SSeepptteemmbbrree  22000088  


